
Aneks nr 1 z dnia 25 czerwca 2008 r.
 do Zarządzenia nr 33/2006/2007

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie: Uzupełnienia  załącznika  Zarządzenia  nr  33/2006/2007  Rektora  Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r. w 
sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Rekrutacji  Akademii  Wychowania  Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 24 czerwca 2008 r. do Uchwały Senatu z dnia 27 
marca 2004 r. wprowadzam następujące uzupełnienie w Regulaminie Rekrutacji stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia nr 33/2006/2007Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie:
W § 6 Regulaminu Rekrutacji dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

1)  „Cudzoziemcy zamieszkujący kraje byłego Związku Radzieckiego, posiadający pochodzenie 
polskie mogą ubiegać się o podjęcie bezpłatnych studiów w Akademii. Liczba miejsc dla tych 
kandydatów ograniczona jest do 3 na każdym kierunku studiów w danym roku akademickim.

2) Kandydat, który ubiegać się będzie o podjęcie bezpłatnych studiów zobowiązany jest do:
a) zarejestrowania się w systemie IRK w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów 

do rejestracji dla danego poziomu studiów,
b) złożenia podania do Rektora o przyjęcie na studia,
c) złożenia dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie kandydata,
d) złożenia świadectwa dojrzałości,
e) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
f) przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w 

AWF.
3) W  przypadku  zgłoszenia  się  na  studia  na  danym  kierunku  więcej  niż  3  kandydatów 

ubiegających się o podjęcie bezpłatnych studiów, z tytułu pkt 1, decyzję o pierwszeństwie 
przyjęcia podejmie właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna. Kryterium pierwszeństwa w 
przyjęciu na bezpłatne studia stanowić będą wyniki  egzaminu maturalnego uzyskane przez 
kandydata, lub, w przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego, średnia ocen ze 
świadectwa dojrzałości. 

4) Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje Rektor na wniosek właściwej wydziałowej komisji 
rekrutacyjnej”.

§ 2

Pozostałe  zapisy  Regulaminu  Rekrutacji  pozostają  bez  zmian.  Niniejszy  aneks  do  Zarządzenia 
wchodzi w życie z dniem podpisania.

    R e k t o r

      prof. dr hab. Henryk Sozański
Otrzymują:
- Dziekani Wydziałów


